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ROZDÍLOVÁ TABULKA                                                                                   V. 

Název: 

Návrh nařízení vlády o lodní výstroji 
Předkladatel: Ministerstvo dopravy 
 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

§ 1 Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské 
unie) a upravuje 

(…) 

32014L0090 Čl. 39 odst. 1 
třetí 
pododstavec 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz 
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

§ 2 Výrobkem určeným k posuzování shody podle tohoto 
nařízení (dále jen „výrobek“) je lodní výstroj, která je 
nebo má být umístěna na palubě lodi a která je uvedena v 
přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím 
požadavky na návrh, provedení a umístění lodní výstroje 
a zkušební normy pro lodní výstroj. 

32014L0090 Čl. 3 odst. 1 Tato směrnice se vztahuje na výstroj, která je nebo má být 
umístěna na palubě lodi EU a která musí být podle 
mezinárodních nástrojů schválena správními orgány státu 
vlajky, a to bez ohledu na to, zda se loď v době instalace 
výstroje nachází v Unii. 

   Čl. 35 odst. 2 U každé lodní výstroje, pro niž je podle mezinárodních 
úmluv požadováno schválení správními orgány státu 
vlajky, Komise určí prostřednictvím prováděcích aktů 
příslušné požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a 
zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích. 
Komise při přijímání těchto aktů rovněž výslovně určí 
lhůty, v nichž musí být tyto požadavky a zkušební normy 
zavedeny, včetně dat pro uvádění na trh a umístění na 
palubu, a to v souladu s mezinárodními nástroji a při 
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zohlednění časového rámce pro stavbu lodí. Komise 
může rovněž upřesnit společná kritéria a podrobné 
postupy pro jejich použití. 

§ 3 odst. 1 Technické požadavky, které musí výrobek splňovat, 
stanoví mezinárodní smlouvy, rozhodnutí a jiné akty 
Mezinárodní námořní organizace a zkušební normy, které 
jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské 
unie upravujícím požadavky na návrh, provedení a 
umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní 
výstroj (dále jen „mezinárodní předpisy“). 

 

32014L0090 Čl. 4 odst. 1 Lodní výstroj, která je umístěna na palubě lodi EU ke dni 
uvedenému v čl. 39 odst. 1 druhém pododstavci nebo po 
tomto dni, musí splňovat požadavky na návrh, zhotovení 
a funkčnost stanovené v mezinárodních nástrojích 
platných v době umístění uvedené výstroje na palubu. 

   Čl. 2 odst. 3 Pro účely této směrnice se rozumí: 
„mezinárodními úmluvami“ níže uvedené úmluvy i s 
jejich závaznými protokoly a předpisy přijaté pod záštitou 
Mezinárodní námořní organizace (IMO), které vstoupily 
v platnost a které stanoví zvláštní požadavky na schválení 
výstroje, jež má být umístěna na palubě lodi, státem 
vlajky: 

— Úmluva o mezinárodních pravidlech pro 
zabránění srážkám na moři z roku 1972 
(COLREG), 

— Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z 
lodí z roku 1973 (MARPOL), 

— Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského 
života na moři z roku 1974 (SOLAS); 

   Čl. 2 odst. 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 
„zkušebními normami“ zkušební normy pro lodní výstroj 
stanovené: 

— Mezinárodní námořní organizací (IMO), 
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— Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), 
— Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC), 
— Evropským výborem pro normalizaci (CEN), 
— Evropským výborem pro normalizaci v 

elektrotechnice (Cenelec), 
— Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), 
— Evropským ústavem pro telekomunikační normy 

(ETSI), 
— Komisí v souladu s článkem 8 a čl. 27 odst. 6 

této směrnice, 
— regulačními orgány uznanými v dohodách o 

vzájemném uznávání, jichž je Unie stranou; 

   Čl. 2 odst. 5 Pro účely této směrnice se rozumí: 
„mezinárodními nástroji“ mezinárodní úmluvy spolu s 
rezolucemi a oběžníky IMO, jimiž se tyto úmluvy v jejich 
platném znění provádějí, a zkušební normy; 

   Čl. 35 odst. 2 U každé lodní výstroje, pro niž je podle mezinárodních 
úmluv požadováno schválení správními orgány státu 
vlajky, Komise určí prostřednictvím prováděcích aktů 
příslušné požadavky na návrh, zhotovení a funkčnost a 
zkušební normy stanovené v mezinárodních nástrojích. 
Komise při přijímání těchto aktů rovněž výslovně určí 
lhůty, v nichž musí být tyto požadavky a zkušební normy 
zavedeny, včetně dat pro uvádění na trh a umístění na 
palubu, a to v souladu s mezinárodními nástroji a při 
zohlednění časového rámce pro stavbu lodí. Komise 
může rovněž upřesnit společná kritéria a podrobné 
postupy pro jejich použití. 

§ 3 odst. 2 Splnění technických požadavků podle odstavce 1 se 32014L0090 Čl. 4 odst. 2 Soulad lodní výstroje s požadavky uvedenými v odstavci 1 
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prokazuje postupy podle zkušebních norem a postupy 
posuzování shody uvedenými v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 

se prokazuje výlučně podle příslušných zkušebních norem a 
s použitím postupů posuzování shody uvedených v článku 
15. 

§ 4 Doba uchovávání technické dokumentace odpovídá době 
očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 
10 let od umístění značky shody na výrobek. 

 

32014L0090 Čl. 12 odst. 4 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU 
prohlášení o shodě podle článku 16 po dobu nejméně 
deseti let poté, co byla umístěna značka shody, a v 
žádném případě ne dobu kratší, než je očekávaná 
životnost dotčené lodní výstroje. 

   Čl. 13 odst. 3 
písm. a)  

Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, 
které obdržel od výrobce. Pověření musí 
zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň: 
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou 
dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po 
dobu nejméně deseti let poté, co byla umístěna značka 
shody, a v žádném případě ne dobu kratší, než je 
očekávaná životnost dotčené lodní výstroje; 

   Čl. 14 odst. 3 Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice 
považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti 
výrobce podle článku 12, pokud uvede lodní výstroj na 
trh nebo ji umístí na palubu lodi EU pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví lodní 
výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, 
který může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky. 

§ 5 odst. 1 Informačními a identifikačními údaji o výrobku jsou číslo 
typu, šarže či sériové číslo nebo jiný údaj umožňující 
jednoznačnou identifikaci výrobku. 

32014L0090 Čl. 12 odst. 6 Výrobci zajistí, aby bylo na jejich výrobcích uvedeno 
číslo typu či výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jiný 
prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, 
kdy to velikost nebo povaha výrobku neumožňuje, aby 
byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v 
dokladu přiloženém k výrobku nebo případně na obalu i v 
dokladu. 
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   Čl. 14 odst. 3 Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice 
považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti 
výrobce podle článku 12, pokud uvede lodní výstroj na 
trh nebo ji umístí na palubu lodi EU pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví lodní 
výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, 
který může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky. 

§ 5 odst. 2 Identifikačními a kontaktními údaji jsou jméno nebo 
zapsaná ochranná známka a doručovací adresa výrobce 
nebo dovozce. 

32014L0090 Čl. 12 odst. 7 Výrobci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na 
obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku nebo 
případně na obalu i v dokladu své jméno, zapsaný 
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a 
adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět 
jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. 

   Čl. 14 odst. 1 Dovozci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na 
obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku nebo 
případně na obalu i v dokladu své jméno, zapsaný 
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a 
adresu, na níž je lze kontaktovat. 

§ 5 odst. 3 Součástí instrukcí a bezpečnostních informací 
přikládaných k výrobku mohou být i doklady stanovené 
mezinárodními předpisy. 

32014L0090 Čl. 12 odst. 8 Výrobci zajistí, aby byl k výrobku přiložen návod a 
veškeré informace nezbytné pro bezpečnou instalaci na 
palubě a bezpečné používání výrobku, včetně případného 
omezení užití, které jsou snadno srozumitelné pro 
uživatele, spolu s případnými jinými doklady 
vyžadovanými mezinárodními nástroji nebo zkušebními 
normami. 

   Čl. 14 odst. 3 Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice 
považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti 
výrobce podle článku 12, pokud uvede lodní výstroj na 
trh nebo ji umístí na palubu lodi EU pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví lodní 
výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, 
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který může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky. 

§ 6 Doba, po kterou hospodářské subjekty na požádání 
příslušných orgánů dozoru identifikují hospodářský 
subjekt, který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek 
dodaly, odpovídá době očekávané životnosti výrobku, 
nesmí však být kratší než 10 let od umístění značky shody 
na výrobek. 

32014L0090 Čl. 14 odst. 4 Po dobu nejméně deseti let poté, co byla umístěna značka 
shody, a v žádném případě ne dobu kratší, než je 
očekávaná životnost dotčené lodní výstroje, hospodářské 
subjekty na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikují: 

a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal výrobek; 

b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly výrobek. 

§ 7 odst. 1 EU prohlášení o shodě se vypracovává a jeho kopie se 
přikládá ke všem výrobkům. 

32014L0090 Čl. 12 odst. 3 Byl-li postupem posuzování shody prokázán soulad lodní 
výstroje s příslušnými požadavky, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě podle článku 16 a umístí značku shody 
v souladu s články 9 a 10. 

   Čl. 14 odst. 3 Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice 
považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti 
výrobce podle článku 12, pokud uvede lodní výstroj na 
trh nebo ji umístí na palubu lodi EU pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví lodní 
výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, 
který může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky. 

§ 7 odst. 2 Doba uchovávání EU prohlášení o shodě odpovídá době 
očekávané životnosti výrobku, nesmí však být kratší než 
10 let od umístění značky shody na výrobek. 

32014L0090 Čl. 12 odst. 4 Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU 
prohlášení o shodě podle článku 16 po dobu nejméně 
deseti let poté, co byla umístěna značka shody, a v 
žádném případě ne dobu kratší, než je očekávaná 
životnost dotčené lodní výstroje. 

   Čl. 13 odst. 3 
písm. a)  

Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, 
které obdržel od výrobce. Pověření musí 
zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň: 
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a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou 
dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po 
dobu nejméně deseti let poté, co byla umístěna značka 
shody, a v žádném případě ne dobu kratší, než je 
očekávaná životnost dotčené lodní výstroje; 

   Čl. 14 odst. 3 Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice 
považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti 
výrobce podle článku 12, pokud uvede lodní výstroj na 
trh nebo ji umístí na palubu lodi EU pod svým jménem 
nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví lodní 
výstroj, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, 
který může ovlivnit její soulad s příslušnými požadavky. 

§ 8 odst. 1 až 3 (1) Na výrobek nebo výrobní štítek výrobku, který splňuje 
technické požadavky a u něhož bylo splnění těchto 
požadavků ověřeno podle zkušebních norem a postupem 
posuzování shody, se umístí značka shody, jejíž grafická 
podoba je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

(2) Značka shody se začlení rovněž do programového 
vybavení, je-li toto vybavení součástí výrobku. 

(3) Pokud vzhledem k povaze výrobku není možné 
umístit značku shody přímo na výrobek nebo jeho 
výrobní štítek, umístí se značka shody na obal výrobku a 
na doklady k němu přiložené. 

32014L0090 Čl. 9 odst. 1 a 
3 

1.   Lodní výstroj, jejíž soulad s požadavky stanovenými 
v této směrnici byl prokázán v souladu s příslušnými 
postupy posuzování shody, musí být opatřena značkou 
shody. 
3.   Značka shody, která má být použita, je zobrazena v 
příloze I. 

   Čl. 10 odst. 1 a 
2 

1.   Značka shody se viditelně, čitelně a nesmazatelně 
umístí na výrobek nebo jeho výrobní štítek a případně 
začlenění do jeho programového vybavení. Pokud to 
vzhledem k povaze výrobku není možné nebo 
odůvodněné, umístí se na obal a průvodní doklady. 
2.   Značka shody se na výstroj umístí na konci výrobní 
fáze. 
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§ 8 odst. 4 Za značkou shody se uvede rok, ve kterém byla značka 
shody na výrobek umístěna. 

32014L0090 Čl. 10 odst. 3 Za značkou shody následuje identifikační číslo oznámeného 
subjektu, je-li tento subjekt zapojen do kontrolní fáze 
výroby, a rok, ve kterém byla výstroj značkou opatřena. 

§ 9 Formálním nedostatkem, jehož neodstranění umožňuje 
orgánu dozoru rozhodnout  

o přijetí příslušných ochranných opatření, je nedostatek 
spočívající v tom, že 

a) značka shody nebyla umístěna nebo byla umístěna v 
rozporu s tímto nařízením, 

b) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno nebo 
nebylo vypracováno správně, 

c) kopie EU prohlášení o shodě nebyla poskytnuta 
provozovateli lodi, na níž je nebo má být výrobek 
umístěn, nebo 

d) technická dokumentace nebyla vypracována, je 
nedostupná nebo neúplná. 

32014L0090 Čl. 29 odst. 1 Aniž je dotčen článek 26, členský stát vyzve příslušný 
hospodářský subjekt, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí 
jeden z těchto nedostatků: 
a) značka shody byla umístěna v rozporu s článkem 9 
nebo článkem 10; 
b) značka shody nebyla umístěna; 
c) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě; 
d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně; 
e) chybí technická dokumentace nebo je neúplná; 
f) EU prohlášení o shodě nebylo zasláno lodi. 

§ 10 odst. 1 
písm. a)  

Technické vybavení a personální obsazení oznámeného 
subjektu je v souladu s  

a) českou technickou normou EN ISO/IEC 17025 (01 
5253) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na 
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, a 

32014L0090 Příloha III 
odst. 19. 

Subjekty posuzování shody musí zajistit, aby zkušební 
laboratoře využívané pro účely posuzování shody 
splňovaly požadavky normy EN ISO/IEC 17025:2005 

§ 10 odst. 1 
písm. b) 

b) českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17065 
(01 5256) Posuzování shody – Požadavky na orgány 
certifikující produkty, procesy a služby. 

32014L0090 Příloha III 
odst. 18. 

Subjekty posuzování shody musí splňovat požadavky 
normy EN ISO/IEC 17065:2012. 

§ 11 písm. a)  Do doby nabytí účinnosti přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího požadavky na návrh, 

32014L0090 Čl. 40 odst. 2 Požadavky a zkušební normy pro námořní zařízení 
použitelné dne 18. září 2016 podle ustanovení 
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provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro 
lodní výstroj se 

a) za výrobky podle tohoto nařízení považují námořní 
zařízení podle nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o 
technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a 

b) pro stanovení technických požadavků a postupů 
prokazujících jejich splnění podle § 3 a přílohy č. 1 k 
tomuto nařízení použijí technické požadavky a postupy 
prokazující jejich splnění uvedené v nařízení vlády č. 
266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní 
zařízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení. 

vnitrostátního práva přijatých členskými státy za účelem 
dosažení souladu se směrnicí 96/98/ES jsou i nadále 
použitelné až do data, kdy vstoupí v platnost prováděcí 
akty uvedené v čl. 35 odst. 2. 

§ 12 Zrušuje se: 

1. Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických 
požadavcích na námořní zařízení. 

2. Nařízení vlády č. 113/2010 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na námořní zařízení. 

3. Nařízení vlády č. 228/2011 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 
nařízení vlády č. 113/2010 Sb. 

4. Nařízení vlády č. 335/2012 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů. 

32014L0090 Čl. 40 odst. 1 Směrnice 96/98/ES se zrušuje s účinkem ode dne 18. září 
2016. 
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§ 13 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. září 2016. 32014L0090 Čl. 39 odst. 1 
věta první 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 
nejpozději do 18. září 2016.  

Příloha č. 1 POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY 

 
32014L0090 Čl. 15 odst. 2 2.   Členské státy zajistí, aby výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce nechal prostřednictvím 
oznámeného subjektu provést posuzování shody u 
konkrétní lodní výstroje pomocí jedné z možností 
stanovených v prováděcích aktech přijatých Komisí 
přezkumným postupem podle čl. 38 odst. 2, a to jedním z 
těchto postupů: 
a) jestliže má být použito ES přezkoušení typu (modul B), 
musí být pro každou lodní výstroj před uvedením na trh 
provedeno: 

— zabezpečování kvality výroby (modul D) nebo 
— zabezpečování kvality výrobků (modul E) nebo 
— ověřování výrobků (modul F); 

b jsou-li soupravy lodní výstroje vyráběny jednotlivě 
nebo v malých počtech, a nikoliv v sériích nebo 
hromadně, postupem posuzování shody může být ES 
ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G). 

  32014L0090 Příloha II POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY 

Příloha č. 2 ZNAČKA SHODY 32014L0090 Příloha I ZNAČKA SHODY 
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